
1Konference
Beskæftigelsestræf 20

Med en ny og forenklet lov om aktiv beskæftigelsesindsats er der 
lagt op til at bringe medarbejdernes faglighed og viden i spil. På 
årets Beskæftigelsestræf sætter vi fokus på aktuelle dilemmaer og 
muligheder, som er afgørende for, at jobcentrene kan skabe gode 
resultater i samspil med borgere og virksomheder.

Ordstyrer: Lene Johansen

09.00 Ankomst, morgenmad og standbesøg

09.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2020
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, 
Thomas Kastrup-Larsen (A)

09.45 Aktuelt oplæg: Beskæftigelses- 
 dagsordenen set fra Slotsholmen
 
10.15 Hvordan sikrer vi reel retssikkerhed  
 for borgerne i beskæftigelsesindsatsen?

Forståelig kommunikationen mellem kommunen og borge-
ren er helt afgørende for at sætte rammerne for det gode 
samarbejde med borgeren. I dag sikres borgernes formelle 
retssikkerhed ved en meget stor mængde skriftlig kom-
munikation. Erfaringer viser, at borgerne ofte ikke forstår 
brevene, selvom de lever op til alle juridiske krav. Borgere 
oplever dermed ikke altid reel retssikkerhed, dvs. at de for-
står de krav og muligheder, lovgivningen giver. I korte oplæg 
og efterfølgende drøftelse stilles skarpt på de dilemmaer 
og udfordringer kommuner står overfor, når de skal sikre 
borgernes retssikkerhed. 
Ingeborg Gade, direktør i Ankestyrelsen
Bettina Post, borgerrådgiver i Høje-Taastrup Kommune 
Jobcenterchef

11.00 Pause samt standbesøg

11.30 Faglige råderum i en ny forenklet beskæftigelsesindsats
Der bliver med den nye beskæftigelseslov bedre mulig-
hed for at sætte borgerne først og levere en individuel og 
meningsfuld beskæftigelsesindsats. Det indebærer et skift 
i fokus, fra en regelorienteret tilgang til fokus på kerneop-
gaven, hvor medarbejderens faglighed skal i centrum. Hvis 
forandringsprocessen skal blive en succes og beskæftigel-
sesindsatsen skal gå fra regelorientering til borgeroriente-
ring, er det nødvendigt med de rette medarbejderkompe-
tencer. Kommunale eksempler herpå vil blive præsenteret 
sammen med et oplæg.
To kommunale repræsentanter
Forskeroplæg

12.30 Frokost samt standbesøg

13.30 Digitalisering og kunstig intelligens  
 i beskæftigelsesindsatsen

KL har kortlagt den teknologiske landskab på beskæftigel-
sesområdet, som viser forskellige teknologiers modenhed 
i kommunerne. Teknologiradaren giver et overblik over 
hvilke teknologier, der er relevante og modne til implemen-
tering eller afprøvning, og hvilke man blot skal holde øje 
med eller afvente yderligere modning af. Med økonomiaf-
talen for 2020 blev det aftalt at der i det kommende år skal 
igangsættes signaturprojekter, som kan give konkrete erfa-
ringer med kunstig intelligens. Tre kommuner er udvalgt på 
beskæftigelsesområdet. De forsøger at udvikle nye digitale 
værktøjer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen, som 
vil præsenteres på konferencen.
Christian Harsløf, direktør for Digitalisering og Teknologi i KL
Tre kommunale repræsentanter.

14.30  Pause samt standbesøg 
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15.00 Tro på borgeren – hvordan gør man i praksis?
I forlængelse af BIP-resultaterne omkring troen på borgeren 
og sagsbehandlerens betydning er begrebet beskæftigel-
sesfaglighed kommet i fokus. Men hvordan finder og beva-
rer vi troen? Hvad kræver det af den omkringliggende orga-
nisation? I oplægget inddrages både Væksthusets forskning 
samt erfaring med at bringe udsatte ind i meningsfulde 
arbejdsfællesskaber.
Søren Vinther Fjærestad, chef for supervision og undervisning 
i Væksthusets Forskningscenter

15.30  Bevidst om det ubevidste
Ville vi kunne lave hurtigere forandringer og en bedre be-
skæftigelsesindsats, hvis vi alle vidste bare lidt mere om, 
hvordan vi mennesker faktisk fungerer og brugte adfærd-
sindsigter i det daglige? Det kan være et virkemiddel til at 
motivere og styrke de mennesker, det handler om, når vi 
laver forandringer, beskæftigelsesindsatser og velfærdssy-
stemer. Tinna Nielsen vil illustrere med praktiske eksempler, 
hvordan det ubevidste ved menneskets adfærd, motivation, 
og perceptioner styrer os blindt. Vi får praktiske greb til at 
ændre dette. Det starter med hver enkelt af os.
Tinna Nielsen, antropolog og stifter af Move The Elephant 
For Inclusiveness

16.00 Tak for i dag

Tiderne er vejledende og kan ændre sig med det færdige program


